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Oponentský posudek diplomové práce 

 

MAKAJ, Michal, Irská ústava z roku 1937: Cesta od Irského svobodného státu k Irsku, 

Diplomová práce, ÚSD FF UK v Praze, Praha 2014, 104 s. rkp. 

 

Posuzovaná diplomová práce Michala Makaje představuje analýzu vnitropolitických 

poměrů Irského svobodného státu od roku 1922 do přijetí ústavy v roce 1937, kdy se „irské 

dominium“ výrazně vymezilo vůči mateřské zemi a kdy se dá říci, že nastoupilo cestu ke 

skutečně nezávislému irskému státu. Autor dle mého názoru nepředložil po odborné a obsahové 

stránce příliš zdařilou práci, a proto je obtížné zhodnotit, jestli přispěla k tématu. Přesto je třeba 

zdůraznit, že předložená práce je svým tématem a vymezením v českém prostředí minimálně 

zajímavou studií. 

Diplomová práce Michala Makaje je překvapivě rozdělena do pěti kapitol, osmnácti 

podkapitol a čtyř oddílů, což nepovažuji za příliš šťastný krok, protože práce je nadmíru členitá 

a podkapitoly o třech, čtyřech a pěti stranách výrazně tříští text, v němž tak na úkor 

analytických pasáží výrazně převládá kompilační charakter. V úvodu Makaj neobratně 

analyzuje použité metodologické postupy a odbornou literaturu, kterou využil pro svoji práci, 

a pojednává o svém archivním výzkumu. První kapitola představuje krátké uvedení do geneze 

britsko-irských vztahů a okolností, jež doprovázely boj za nezávislost a následnou občanskou 

válku. Druhá kapitola se zaměřuje na vnitropolitické, sociální a ekonomické poměry, které 

musela řešit Sinn Féin během své vlády. Třetí kapitola chronologicky navazuje na předchozí 

vládou strany Fianna Fáil, za níž stál anglofób Éamon de Valera. Čtvrtá kapitola se 

soustřeďuje na ústavní peripetie z let 1934–1936, jež vrcholily abdikační krizí krále Eduarda 

VIII. Pátá kapitola se zaměřuje na analýzu jednotlivých klauzulí nové irské ústavy z roku 1937.  

V závěru hodnotí Makaj nepřesně vytyčené cíle práce „představit situaci v Irském 

svobodném státě ve 20. a 30. letech 20. století“ a dochází k nepřesvědčivému závěrečnému 

zhodnocení, že „… vylíčil dění mezi léty 1923 až 1937 v Irském svobodném státě. Během 

těchto 14 let, i přestože zbraně ani po občanské válce úplně neutichly, nevypukla v Irsku žádná 
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oficiální válka“. Zpracoval tedy 15 let, ačkoli si vytyčil za cíl práce dvě dekády irských dějin. 

Je třeba konstatovat, že nejdůležitější část vymezeného tématu, tj. vnitropolitické události 

v letech 1922–1937 a přechod mezi starou a novou ústavou, nicméně zvládl zanalyzovat. 

Stylistická stránka práce Michala Makaje dosahuje spíše průměrné úrovně. Zejména 

pasáže páté kapitoly trpí komplikovanými větnými celky, u nichž ani po opakovaném přečtení 

si nejsem jist, jestli jsem správně porozuměl jejich významu. Ze stylistického hlediska 

nepůsobí příliš šťastně ani fakt, že se v některých odstavcích nadmíru za sebou opakují slovní 

spojení, aniž by se Makaj pokoušel využít pro češtinu bohaté zásoby synonym či jiných 

opisných tvarů. Současně používání subjektivně zabarvených spojení v textu, kupříkladu jako 

„V Británii byla v srpnu 1931 zvolena národní vláda, která se zavázala k politice ochrany 

zemědělství, a ta nevěstila nic dobrého pro vývoz irského dobytka“ (s. 53), není příliš vhodné 

pro studentskou kvalifikační práci, v níž by měla objektivní analýza převážit nad případnými 

sympatiemi či antipatiemi. 

Jazyková stránka práce je o poznání lepší. Přesto se v ní vyskytují na úkor kvality práce 

časté překlepy a chyby ve psaní velkých písmen (s. 8. „britské impérium“ správně Britské 

impérium“ aj.). Další nedostatek tkví v tom, že autor v některých pasážích a zejména 

v bibliografických odkazech v poznámkách pod čarou takřka systematicky neodlišuje 

rozdělovník od pomlčky. K mým dalším výtkám patří i skutečnost, že Makaj v textu běžně 

nerozlišuje význam některých termínů. Kupříkladu (s. 7) nelze hovořit o snaze Irska vyvázat 

se v roce 1937 „z anglického vlivu“, přesnější je použít „z britského vlivu“, protože Londýn 

nesymbolizovali jen Angličané, ale i Skotové a Velšané. Zejména v kontextu první poloviny 

20. století je dle mého názoru chybné mluvit o Anglii, Angličanech a anglo-irských vztazích, 

protože pojmy jako Velká Británie a Anglie nejsou z geografického, historického a politického 

hlediska vnímány, oproti starší západní a prvorepublikové československé historiografii, jako 

ekvivalenty. 

Makaj si dokonce v některých pasážích proti řečí. Kupříkladu na s. 7 tvrdí, že Irové se 

díky ústavě z roku 1937 „vyvázali z područí Angličanů“. Na s. 89, na níž se věnuje rozboru 

ústavy z roku 1937 (konkrétně článku 29 o zahraničních vztazích), pro změnu připouští, že 

nová irská vláda musela v některých otázkách koexistovat s britským monarchou. S tvrzením 
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o „vyvázání se z područí Angličanů“ v roce 1937 zásadně nesouhlasím. Pokud Makaj 

„područím“ myslel spojení s mateřskou zemí, jsem toho názoru, že poslední, byť i jenom 

formální, pouta s Velkou Británií byly „zpřetrhány“ až v roce 1949, kdy Britové Zákonem o 

Irsku (Ireland Act 1949) uznali zákonnou normu dublinského parlamentu z předešlého roku. 

V případě, že autor „područím“ označuje „britský útisk“, nelze s tím rovněž nesouhlasit. 

Kloním se k závěru, že Irové měli po roce 1922 nejen stejná práva jako ostatní autonomní části 

Britského impéria (dominia), ale v některých ohledech (kupříkladu vyslanecké zastoupení ve 

Washingtonu při britské ambasádě) i rozsáhlejší míru svobody jednání. 

Některé kapitoly diplomové práce se jeví z badatelského hlediska jako výrazně slabší. 

Nejzřetelněji je to vidět v první části, v níž Makaj prokázal, že si některé zásady práce se zdroji 

rozhodně neosvojil. Publikace, s nimiž pracoval v textu a které uvedl v bibliografických 

odkazech v poznámkách pod čarou, překvapivě nejsou zahrnuty v seznamu použité literatury. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jen jedná o ojedinělé opomenutí. Při bližším 

zkoumáním jsem však dospěl k závěru, že toto pochybení se týká desítek převážně 

monografických titulů. Obdobně marně bychom hledali v seznamu použité literatury jakoukoli 

zmínku o časopiseckých studiích, s nimiž podle bibliografických odkazů v poznámkách pod 

čarou autor hojně pracoval. Předpokládám, že při obhajobě Makaj tyto skutečnosti komisi 

nějak rozumně vysvětlí. 

 S ohledem na výše uvedené nedostatky při práci se zdroji se pak jako „marginální“ 

jeví skutečnosti, že u již jednou citovaných publikací by měla být jednotná forma zkráceného 

odkazu (jen na s. 15 jsou tři různé způsoby zkrácených odkazů) či při opakování jednoho zdroje 

by se mělo užívat „Tamtéž“, což Makaj důsledně nečiní. Vcelku nestandartní je v českém textu 

užívat „Viz. Tamtéž“. Poznámkový aparát všeobecně představuje slabé místo Makajovy práce. 

Kupříkladu bibliografický odkaz č. 17 odkazuje na tři monografie, které se stěží celé zabývají 

událostmi v letech 1918–1921, když jsou výhradně o Velikonočním povstání z roku 1916. Pro 

čtenáře by jistě bylo užitečné, kdyby Makaj neodkazoval na celé publikace, ale na přesnou 

paginaci, aby bylo zřejmé, co má konkrétně namysli. Bibliografické odkazy na periodikum 

The Round Table by zasloužily rovněž více Makajovy pozornosti, protože jím zvoleným 

způsobem se časopisecké studie necitují. 
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S ohledem na výše zmíněné výtky a skutečnost, že předložená diplomová práce není 

po všech stránkách příliš kvalitní, navrhuji hodnocení mezi dobře až neprospěl s tím, že 

výsledná známka přirozeně závisí na průběhu obhajoby. 

  

V Praze, 4. září 2014 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


